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บทคัดยอ 

 

วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกวิธีการติดตั้งระบบการ
วางแผนทรัพยากรองคกร (Enterprise Resource Planning หรีอ ERP) ขององคกรในประเทศไทย 
ระหวางการติดตั้งระบบตามมาตรฐานของ ERP Package (Standard ERP) ดวยการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทางธุรกิจ กับการติดตั้งระบบดวยการปรับแตงระบบ (Customized ERP) ใหเขากับ
กระบวนการทางธุรกิจขององคกร งานวิจัยนี้ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยจัดเก็บขอมูล จาก  
6 ผูรับผิดชอบโครงการติดตั้งระบบ ERP ของแตละองคกร จํานวน 3 องคกรดวยวิธีการสัมภาษณ 
เชิงลึก (Dept Interview)  

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการติดตั้งระบบการวางแผน
ทรัพยากรองคกรนั้น สามารถแบงไดเปน 2 กรณี คือ กรณีที่หนึ่ง ปจจัยที่สงผลตอการติดตั้งระบบตาม
มาตรฐานของ ERP Package ไดแก การตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง นโยบายองคกร และความ
ยืดหยุนหรือขอจํากัดของระบบ ERP สวนกรณีที่สอง ปจจัยท่ีสงผลตอการติดตั้งระบบดวยการ
ปรับแตงระบบ ไดแก การตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง งบประมาณ นโยบายองคกร ความยืดหยุน
หรือขอจํากัดของระบบ ERP การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจ ผูใชงาน และ ประสิทธิภาพการ
ทํางานของระบบเดิม ขอแนะนําสําหรับงานวิจัยตอเนื่องคือ เนื่องจาก 1 ในองคกรท่ีเขาไปเก็บขอมูลที่
เลือกใชการติดตั้งระบบดวยการดวยการปรับแตงระบบท่ีเปนองคกรที่มีขนาดใหญและมีงบประมาณ
มาก จึงควรเขาไปศึกษาองคกรที่มีขนาดเล็กกวาและมีงบประมาณท่ีจํากัดในการติดตั้งระบบดวยการ
ปรับแตงระบบ เพื่อจะไดปจจัยอื่น ๆ เพิ่มมากข้ึน 
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บทคัดยอ

วัตถุปประะสงคของงานวิจัยนี้ เพื่ออศึึกษษาปจจัยท่ีสสงผลตอการเลือกกววิธีการติด
แผนททรััพยากรองคกร (Ennterprise Reesource Planning หรีอ ERP) ของอองคคกรใน
วางงการติดตั้งระะบบบตามมมาตรรฐานขออง ERRPP Package (Standdarrd ERP) ดวยกา
บวนกาารทางธธุรกิจ กับการติดต้ังงระบบดวยยการปรับแตงระบบ (CCustomized ER

บวนนกการทางธุรกิจขของอองคคกกรร งานวิจัยยนน้ีเปนงานวิจัยเเชิงคุณภาพ โดยจัดเก็
รับผิดชอบบโครงการติดตั้งระบบ ERRPP ของแตละองคกร จํานวน 33 องคกกรรดวยวิธีก
ึก (Dept Inteervview) 

ผลการวิจััยพบววา ปจจัยท่ีสงผผลลตตอการตัดดสินใจจเลือกวิธีการติดตั้งระบบ
ยากรองคกรนั้น สามารถแบงไดเปปนน 2 กรณณี คือ กรณณีท่ีหหนึ่งง ปจจจัยยทีี่สงผลตอการติด
รฐานของ ERP Package ไดดแก การตัดสินใจของผูบบริหารระดับสูง นโยบายองคก
ยนหรือขอจํากัดของระบบ ERP สวนกรณีที่สอง ปจจัยที่สงผลตอการติดตั้งระ
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คําสําคัญ: การเลือกวิธีการติดตั้งระบบ ERP การติดตั้งระบบตามมาตรฐานของ ERP Package การ
ติดตั้งระบบดวยการปรับแตงระบบ 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to identify factors affecting two types of 

decisions for implementing Enterprise Resource Planning (ERP) in Thailand. These two 

types of decisions are standard ERP package (adjusting business processes in 

accordance with business processes inside ERP system) and customized ERP system 

(modifying business processes inside ERP system to accommodate each business 

process). This research is a qualitative research. Data has been collected from six ERP 

project managements in three companies by depth interview. 
The results of this study are as follows: (1) The factors affecting decisions 

for standard ERP package are the decisions from top management, corporate policies 

and the flexibility or limitations of standard ERP package. (2) The factors affecting 

decisions for customized ERP system are the decisions from top management, 

budgets, corporate policies, the flexibility or limitations of standard ERP package, 

business process reengineering, user involvement, and performance of legacy system. 
One of case studies that was implemented by customized ERP is the big company 

with high budget. Future research may study a smaller size company with limited 
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budget that implements customized ERP so that more factors affecting decisions for 

customized ERP package could be identified.  
 

Keywords: ERP implementation, Standard ERP Package, Customized ERP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


